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INJO NAGRADA 2010 – nagrade in priznanja za inovacijsko novinarstvo in 
komuniciranje 
 
 
1.  Priznanja za visoko kakovostne osnovnošolske in srednješolske  prispevke o inovativnosti so bila 
podeljena v 4 kategorijah. 
 
a) V kategoriji pisni prispevki »INCO JR ZGODBA V BESEDI« je sodelovala komisija v sestavi dr. Mira 
Delavec, Žiga Vavpotič in predsednica komisije Mojca Štepic. 
 
Priznanje za visoko kakovosten osnovnošolski prispevek o inovativnosti v kategoriji pisni prispevek so 
prejeli: 
- David Andrejčič, 9.a, OŠ Litija  - za prispevek "Inovativnost" 
- Patrik Caf, 7.a, OŠ Toneta Čufarja Maribor - za prispevek "Naša šola - varčna šola" 
- Živa Šketa in Tisa Kurent, 7.b, OŠ Danile Kumar, Ljubljana - za prispevek "Inovativnost na naši šoli" 
- Aleksandra Mitrović, 9a, OŠ Nove Jarše - za prispevek "Varčevanje z energijo" 
 
b) V kategoriji risba »INCO JR. ZGODBA V SLIKI« je sodelovala komisija v sestavi 
mag. Peter Ciuha (predsednik komisije), dr. Beatriz Tomšič Čerkez in Andrej Pohleven.  
 
Priznanje za visoko kakovosten osnovnošolski prispevek o inovativnosti v kategoriji risba oz. slika so 
prejele 4 učenke: 
- Lana Miklavec, 9.B, OŠ Dragomirja Benčiča, Hrpelje 
- Eva Kompare, 5.A, OŠ Dragomirja Benčiča, Hrpelje 
- Mateja Zadnik, 7.B, OŠ Dragomirja Benčiča, Hrpelje 
- Irina Krstić, 9.B, OŠ Dragomirja Benčiča, Hrpelje 
 
c) V kategoriji fotografija »INCO JR FOTO ZGODBA« je sodelovala komisija v sestavi 
Bojan Brecelj (predsednik komisije), Boštjan Pucelj in Mojca Štepic.  
 
Priznanje za visoko kakovosten osnovnošolski prispevek o inovativnosti v kategoriji fotografija je prejela: 
- Pina Maja Bulc, 9.D, OŠ Majde Vrhovnik - za foto zgodbo "Ustvarjanje človeških gibov in podob v naravi" 
 
d) V kategoriji multimedija "INCO JR. VIDEO ZGODBA" je sodelovala posebna komisija v sestavi Klemen 
Pečnik (predsednik komisije), Nina Gržinič in Domen Dolenc.  

Priznanje za visoko kakovosten srednješolski prispevek o inovativnosti v kategoriji multimedija tako 
prejme:                                    
- Andraž Možina, 4.f, Gimnazija Vič - za prispevek Srčni napad 

Nagrade za mlade so prispevali:   

podjetje Žito d.d. - Šumijeve in Gorenjkine dobrote, 

podjetju BTC - vstopnice v Vodno mesto Atlantis in ostale praktične nagrade,     

podjetje Mobitel -  praktične nagrade,          

Časnik Finance ter revija Manager - voden ogled po redakciji Financ in Managerja,                

Laboratorij za telekomunikacije Fakultete za elektrotehniko - 1-tedenski poletni tabor Komunikativen.Si 
2010,          

podjetje Vibacom – 2 vstopnici za dobrodelni festival MakFest, ki ga kreirajo dijakinje Poljanske gimnazije.
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2. V kategoriji nagrad in priznanj za najboljši študentski prispevek o inovativnosti  je sodelovala posebna 
komisija v sestavi Nataša Koražija (predsednica komisije), Samo Kranjec, dr. Marko Milosavljević, Violeta 
Bulc in dr. Lidija Honzak.  

a) POSEBNO PRIZNANJE za študentski prispevek o inovativnosti so prejeli 3 študenti: 
- Franja Žišt, Filozofska fakulteta - za prispevek "Če eden uspe, si zmagal" 
- Valentina Ušaj Mervič, DOBA Fakulteta - za prispevek "Andrej Pečjak – ker mu ni vseeno za našo 
prihodnost" 
- Andrej Grah, Ekonomska fakulteta - za prispevek "Umetna inteligenca v pravu" 
 
b) GLAVNO NAGRADO za najboljši študentski prispevek o inovativnosti je prejela: 
- Kristina Koman, Fakulteta za upravo -  za prispevek "Ko Al Kaida ostane pred zaprtimi vrati" 
 
Izbor nagrajencev je potekal v sklopu Tekmovanja za naj študentski prispevek o inovativnosti, ki ga 
organizira Ljubljanski univerzitetni inkubator. Glavna nagrajenka prejme kotizacijo in kritje vseh 
stroškov za udeležbo na Sedmi konferenci o inovacijskem novinarstvu na Stanfordski univerzi v ZDA. 
Pokrovitelj te nagrade je LUI. 
 
 
3. V komisiji za najboljši prispevek o inovativnosti v internih medijih slovenskih organizacij v letu 2009 so 
sodelovale Natalija Postružnik (predsednica komisije), Polona Pibernik, Ladeja Godina Košir in Violeta 
Bulc.  
 
a) POSEBNO PRIZNANJE za prispevek o inovativnosti v internih medijih slovenskih organizacij v letu 2009 
so prejeli:  
- Polona Pibernik za prispevek "Nosilec ni pomemben, štejejo samo ideje", objavljen v Piar na kvadratu, 
glasilu PRSS 
- Primož Kurent za prispevek "Novosti na razvojnem področju v dejavnosti gumarstvo", objavljen v Savi, 
časopisu Poslovne skupine Sava 
- Alja Gajšek  za prispevek "Graditi podjetje in povezati sanje in realnost", objavljen v Gea Forumu, glasilu 
Gea Collega 
- Aleš Urbic za prispevek "Vesoljska tehnologija in zavarovalništvo", objavljen v Pri nas zmleto, glasilu 
Zavarovalnice Maribor 
- Alja Gajšek in Valentina Lozar za prispevek "Celotno ekipo je treba vključiti v dihanje podjetja", objavljen 
v Gea Forumu, glasilu Gea Collega 
- Alja Gajšek za prispevek "Moj mali svet", objavljen v Gea Forumu, glasilu Gea Collega 
 
b) GLAVNO PRIZNANJE za najboljši prispevek o inovativnosti v internih medijih slovenskih organizacij v 
letu 2009 prejme: 
- dr. Viktor Zaletelj za prispevek "ArtMe tehnologija je svetovna novost", objavljen v Trimotimu, glasilu 
Trima 
 
Glavni dobitnik nagrade prejme kotizacijo za letno konferenco o odnosih z javnostmi, SKOJ. Nagrado 
podeljuje PRSS - Slovensko združenje za odnose z javnostmi 
 
4. V letošnji komisiji za najboljši novinarski prispevek o inovativnosti v slovenskih javnih medijih v letu 
2009 so sodelovali: dr. Marko Milosavljević (predsednik komisije), Dušan Snoj, Polona Pibernik, dr. Metka 
Stare, Violeta Bulc in dr. David Nordfors. 
 
a) PRIZNANJE za novinarski prispevek o inovativnosti v slovenskih javnih medijih v letu 2009 prejmejo 
naslednji: 
- Erik Blatnik, TV Slovenija za prispevek "Mladi izumitelji" 
- Samo Kranjec, Finance za prispevek "Šola inovativnosti" 
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- Bojana Humar, Manager za prispevek "Listanje brez dotika" 
- Lenart Kučić, Sobotna priloga Dela za prispevek "Biti kreativen" 
- Maja Gaspari, Manager za prispevek "Izdelek mikro podjetja za maksi športne klube"  
 
b) GLAVNO NAGRADO za najboljši novinarski prispevek o inovativnosti v slovenskih javnih medijih v letu 
2009 prejme: 
- Edita Cetinski Malnar, TV Slovenija za prispevek dr. Uroš Merc, Bisol v TV odaji Prava ideja 
 
Dobitnica glavne nagrade je prejela InJo kipec mlade kiparke Lare Reichmann, ki je že četrto leto zapored 
samo za InJo nagrado izdelala poseben kipec po imenu InJo.  
Glavni nagrajenka letošnje nagrade bo poleg kipca prejela tudi kotizacijo in kritje vseh stroškov za 
udeležbo na Sedmi konferenci o inovacijskem novinarstvu na Stanfordski univerzi v ZDA. Pokrovitelj te 
nagrade je podjetje Vibacom. 
 
5. Posebno priznanje za sistematičen pristop k dvigovanju inovacijske zavesti v slovenskih medijih v letu 
2009 prejmeta: 

- časnik Finance za posebno rubriko Lomilci krize, 
- časnik Dnevnik za posebno poročanje o projektu slovenske Gazele. 
 
 


